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Sammanfattning 
 
Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på om och i så fall hur förskollärare 
arbetar med dans och drama i en mindre stad i Västerbottens inland eftersom dans och drama 
nämns i Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998). Frågeställningarna som 
har legat till grund för undersökningen har varit: 
På vilket sätt arbetar förskollärare med dans och drama i undervisningen? 
Varför har man valt att arbeta på just det sättet och vad är målet med undervisningen? 
Vad finns det för svårigheter med att arbeta med dans och drama? 
 
Jag valde att genomföra min undersökning med hjälp av intervjuer av sex förskollärare på 
olika förskolor i staden för att få en så stor spridning som möjligt. Jag jämförde sedan svaren 
från informanter mot vad som stod i litteraturen jag hittat om dans och drama i förskolan.  
 
Resultatet visade att på alla förskolorna arbetade förskollärarna med drama i olika former med 
barnen, men dans var något som endast förekom vid traditionsbundna tillfällen eller spontana 
tillfällen när barnen fick dansa till en cd-skiva eller ett kassettband. Förskollärarna ansåg att 
de hade för lite kunskap om dans för att vilja använda sig av det som ett verktyg i 
verksamheten. 
 
Nyckelord: Dans, drama, förskollärare, pedagogiska verktyg, förskolan 
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Inledning 
 
Dans och drama är två estetiska uttryckssätt som lockat mig i hela mitt liv. Tyvärr har utbudet 
på dans och drama varit nästan obefintligt under min uppväxt i en mindre inlandskommun. 
När jag tänker tillbaka på min egen skoltid minns jag knappt om det var något som lärarna 
använde sig av. Om man ville prova på drama i skolan fick man spela upp en pjäs på roliga 
timmen och dans skedde endast på skoldanser och julavslutningar.  
 
När jag började Lärarutbildningen på Umeå Universitet blev jag positivt överraskad över hur 
pass mycket man fick dramatisera vid redovisningar och att det fanns kurser att välja där både 
dans och drama ingick. Dessa kurser har varit inspirerande och värdefulla för mig och jag 
känner mer och mer vilka bra verktyg dans och drama är att använda sig av i arbetet med barn 
i förskolan. Med dans och drama kan man skapa ett lustfyllt lärande och man kan väva in 
olika ämnena som matematik, svenska och naturkunskap Jag har upptäckt att mitt eget sätt att 
lära har utvecklats genom dessa två estetiska uttryckssätt och framförallt har jag hittat en 
glädje och nyfikenhet för vad man kan åstadkomma genom att använda dans och drama i 
förskolan.  
 
Jag har upplevt under mina VFU perioder, dvs. praktikperioder, att dans och drama inte 
förekommer i verksamheten på samma vis som jag varit med om på Universitetet. Drama 
används till en viss del där jag har gjort min VFU, men inte alls i den utsträckning som jag 
först trodde. Däremot har jag mötts av nyfikna och glada barn när jag valt att göra övningar 
som kan kopplas till dans och drama vilket jag har upplevt som oerhört positivt och 
upplyftande. Jag började även tänka tillbaks på de år innan jag började utbildningen när jag 
vikarierade på olika förskolor och hur man använde dans och drama där. Så vitt jag kommer 
ihåg var det en del drama men inget som jag personligen skulle kalla dans. 
 
I läroplanen för förskolan Lpfö 98 står det bland annat under rubriken Förskolans uppdrag  

 
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans 
och rörelse liksom med hjälp tal- och skriftspråk, utgör både innehåll och metod i förskolan strävan att främja 
barns utveckling och lärande. (Utbildningsdepartementet, 1998 s.10.) 
 
Dans och drama tas vidare upp under rubriken Mål för utveckling och lärande där det beskrivs 
att förskolan ska sträva efter att alla barn  

 
utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse av att värna om sin 
hälsa och sitt välbefinnande.” 
utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många              
uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.(Utbildningsdepartementet, 1998 s. 
13) 

 
Jag känner att dans och drama är två verktyg som jag personligen vill arbeta med i mitt 
kommande yrke, men jag vill samtidigt få en inblick i hur det ser ut i dagsläget ute på 
förskolorna, om och hur man använder sig av dans och drama i undervisningen med tanke på 
att både dans och drama finns med i läroplanen för förskolan.  
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Syfte 
 
Eftersom dans och drama beskrivs i läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 
1998) är syftet med min studie att undersöka hur det ser ut på olika förskolor i en mindre 
inlandsstad i Västerbotten. Jag vill ta reda på om, och i så fall hur förskollärare arbetar med 
dans och drama som pedagogiska verktyg i verksamheten.  
 

Frågeställningar 
 
På vilket sätt arbetar förskollärare på olika förskolor med dans och drama i undervisningen? 
 
Varför har man valt att arbeta på just det viset med dans och drama och vad har man för mål 
med undervisningen? 
 
Vad finns det för svårigheter med att arbeta med dans och drama i förskolan? 
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Litteraturgenomgång 
 
Jag kommer här att lyfta fram olika aspekter på vad arbete med dans och drama i förskolan 
kan bidra med till barns utveckling och lärande. Jag har under arbetets gång upptäckt att lek 
och rytm på många sätt också har inverkan på just barns utveckling och lärande och att dessa 
två har gemensamma drag med och förekommer i dans och drama. Därför har även lek och 
rytm fått varsin rubrik i litteraturgenomgången. De fyra rubrikerna dans, drama, rytm och lek 
kan kopplas samman och har så gjort i viss litteratur, men jag har valt att dela upp dem för att 
det ska bli så pass överskådligt som möjligt.  
 
Dans 
 
Enligt Lagerlöf och Petterson (1994) så ger ordet dans olika associationer beroende på vilken 
sorts kontakt med dans man har upplevt. De flesta människor har kommit i kontakt med dans 
som en umgängesform, men dansen är ju även en konstform. Dansen kan användas som ett 
uttrycksmedel för känslor, sinnliga uttryck och tolkningar av tankar och idéer. (Lagerlöf & 
Pettersson, 1994).  
 
Digerfelt (1990) beskriver i sin avhandling olika typer av barndans som finns i Sverige. Den 
ena är en styrd undervisning som är riktad mot barn som har ambitioner att lära sig klassisk 
balett för att senare gå vidare till en yrkesutbildning för dansare. Den andra typen är en mer 
experimenterande dansundervisning med tonvikt på rörelse, sång- och danslekar. Där bygger 
undervisningen på kunskap som en process där nyskapandet har en väsentlig roll. När man 
talar om undervisning i dans för små barn kallas det för danslek och när barnen passerat 7 år 
och talar man om barndans. 
 
I danspedagogiken i förskolan anser Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) att processen är 
viktigare än produkten och betonar den kreativa processen och att barn ska få möjligheter till 
eget skapande.  Man måste som lärare ha god kunskap i dansens byggstenar för att kunna 
väcka barns kinestetiska medvetenhet, att kunna känna rörelse. De anser också att om barn i 
dansundervisningen enbart får imitera läraren hämmas den kreativa processen.                               
Kopiering föder inte kreativitet och är inte heller kreativitet .(Sjöstedt Edelholm & Wigert, 
2005 s.10). Imitation behöver dock inte alltid innebära att man ska härma läraren. Barnen kan 
också härma varandra och djur.När barn upptäcker att det finns många olika sätt att ta sig från 
punkt till punkt sätts rörelsefantasin igång och kreativiteten ökar. (Sjöstedt Edelholm & 
Wigert, 2005). 
 
Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) menar att när man arbetar med dansundervisning, eller 
rörelseanalys, arbetar man med fyra olika aspekter: kroppen, rummet, kraften och tiden. 
 

• Den kroppsliga aspekten innefattar grundrörelser som rulla, hoppa, gå, springa. Man 
tar också in danssteg som hoppsa och galopp, men även vad man kallar urrörelser som 
böja, sträcka och vrida. Hela kroppen representeras och används. 

 
• Den rumsliga aspekten handlar om hur man rör sig i rummet och utnyttjar rummets 

kapacitet. Rörelserna kan ha olika riktningar och ha olika former som cirkel eller 
sicksack. För att få ytterligare dimension på dansen kan man arbeta med olika 
rumsliga nivåer tex. nära golvet eller sväva högt i luften. 
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• Kraften betyder att man arbetar med avspänning och anspänning. Rörelsen kan vara 
mjuk eller hård, lätt eller tung. 

 
• Tidsaspekten kan innebära att rörelsen är snabb eller långsam, men även att barnen får 

träna på att vara stilla, något som Sjöstedt Edelholm och Wigert vill lägga vikt på. 
 
Dessa fyra aspekter kopplar man ihop till rörelsebegrepp som balans, koordination, 
flexibilitet, styrka, snabbhet, uthållighet och motorisk reaktionsförmåga. När man arbetar med 
danslek måste man utgå från barnens egen kunskapsnivå om man ska gestalta något i dansen 
för att de ska bli medvetna om sitt rörelsespråk och vad de uttrycker genom det. 
 
Man kan med fördel använda sig av rekvisita i barndans då den kan fungera som en 
förlängning av rörelsen, men kan också vara bra då det kan kännas tryggt för barnen att hålla i 
något. Rekvisitan stimulerar även den artistiska känslan och flera sinnen. Exempel på 
rekvisita är sjalar, rockringar, ärtpåsar, tygstycken, ballonger, fjädrar, hattar m.m. beroende på 
vad man vill få fram med dansen. 
 
Målet med dansundervisning är att ge eleverna ett eget kroppsspråk för att lära sig förstå, 
uppskatta och använda sina egna förutsättningar. (Sjöstedt & Wigert, 2005, s. 25). Det är ett 
sätt att uttrycka sig och lära sig genom sina sinnen. 
 
Vad gäller musikval vid dansundervisning använder sig Sjöstedt och Wigert av begreppet 
musikalisk ledsagning och den kan bestå av levande musik från olika instrument, 
rytminstrument eller färdiginspelade band eller cd-skivor. De menar att man ska välja musik 
som barnen tycker om men också introducera musik som barnen inte stött på tidigare. Man 
bör dock undvika stora orkesterstycken då de tenderar att dominera och rörelserna kommer i 
skymundan. Med små barn kan det räcka med en tamburin med bleck och skinn. Med hjälp av 
tamburinen kan man göra markerade stopp och olika ljud som kan kopplas till olika rörelser. 
Rösten är ett viktigt instrument med vilken man kan ta fram karaktären i rörelsen, betona 
tempo och fånga barnens uppmärksamhet. 
 
Wigert (1982) säger att när man arbetar med barn och dans är de traditionella rim och 
ramslekarna bra grundstenar att använda för att locka fram barnen rytmkänsla. Barns 
motoriska utveckling måste tillfredställas genom rörelse, men också den intellektuella och 
emotionella utvecklingen främjas av dans och rörelse tack vara att de upplevelser barnet får 
med hjälp av sin kropp och fantasi. Den sociala biten för barn kan påverkas negativt om barn 
inte utvecklas motoriskt. Det är då lätt hänt att barnet utesluts från lekar med andra barn och 
det i sig kan leda till att barnet får ännu mindre möjligheter att utvecklas motoriskt. Wigert 
menar att barn i förskolan måste få möjlighet att utveckla sin kroppsmedvetenhet men också 
jaguppfattningen. Det kan man hjälpa barnen med genom att arbeta med grundrörelser, 
övningar som är kopplade till balans, koordination, koncentration och med begrepp som tid 
och rum. Det är viktigt att man anknyter till barnens egen föreställningsvärld och att man 
betonar det lustfyllda i dansen. 
 
Dans är ett sätt att uttrycka sig, att meddela tankar, upplevelser och känslor till andra 
människor (Wigert 1982). För att kunna göra det krävs att man har ett tydligt rörelsespråk och 
besitter en kroppsmedvetenhet. För att öka kroppsmedvetenheten arbetar man med kroppen 
och dess delar. Ericsson (2005) beskriver hur kroppsrörelser för de minsta barnen är ett viktigt 
kommunikationsmedel med omvärlden. 
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Rytm 
 
Granberg (1994) tar upp hur forskning visat hur rörelse är viktigt för inlärningen och att det 
finns samband mellan motorisk utveckling, känslomässig utveckling men också intellektuell 
utveckling. Barns självförtroende växer när kroppsmedvetenheten ökar. De är viktigt att barn 
får komma i kontakt med rytmik och Granberg visar på kopplingen mellan rytmik och lek. 
Små barn lär sig genom att röra sig, det är så de förnimmer världen runt omkring sig och 
rörelsen påverkar den känslomässiga och psykiska utvecklingen (Granberg, 1994). Barn 
tränar dagligen spontant naturliga aktiviteter som ex. dans. Granberg menar att avsikten med 
småbarnsrytmik är att barnen ska få uppleva sin kropps möjligheter och begränsningar, men 
också att de ska få uppleva rytm, puls och glädjen i att sjunga och dansa. Genom att barnet 
deltar aktivt utvecklas hela barnet och en grund för inlärning läggs. Granberg säger att dans 
och rytm är naturliga uttryck för barn och att det är viktigt att man uppmärksammar barns 
spontana lek med ljud och rörelser. 
 

Danslek, rytmik, skapande dans, rörelselek, dramalek, musiklek och gymnastik är olika benämningar på 
aktiviteter som finns på förskolor. Tittar man närmare på innehållet är det ibland förvillande lika. 
Begreppen tangerar varandra, går in i varandra. (Granberg, 1994 s.33) 

 
Granberg (1994) menar att rytmik är en pedagogisk metod där man använder rörelse för att 
lära musik och man arbetar med att kombinera sinne, kropp och intellekt. Små barn uttrycker 
sig med kroppen då deras språk inte är fullt utvecklat. Användandet av rytmik tillsammans 
med musik och rörelse utvecklar hela barnet i form av att de musikaliska, sociala, 
känslomässiga, estetiska och motoriska kvaliteterna stärks.  
 
Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) säger att barn i rörelse är glada barn och att dansen 
kan ge många glada ögonblick då man upplever en rytmisk gemenskap med andra. 
Genom rörelse och lek stärker vi vår benstomme, utvecklar vår muskelkraft och uthållighet 
samt förbättrar balans och koordinationsförmåga (Ericsson, 2005, s.9) 
 
Granberg (1999) säger att barn i rytmikövningar får en fysisk upplevelse av rytm och puls, 
känner glädje av att dansa och sjunga men också att barn får uppleva den egna kroppens 
möjligheter och begränsningar. I övningarna utvecklas även barns rumsuppfattning.  
 

Rytmik övningar ger social träning och identiteten får stöd i och med att jaguppfattningen stärks och 
självkänslan ökar. Begrepp och språk tränas och kommunikationsförmågan ökar. Skapandet i fria övningar 
ger stort utrymme för barnens kreativitet och fantasi. Övningarna vidgar uppfattningsförmåga via syn, 
hörsel, känsel och lukt samt det kinestetiska sinnet samt förmåga till koncentration. Rytmik är roligt och 
barnen får gemensamma positiva upplevelser som stärker gruppgemenskapen. Rytmik bidrar alltså till att 
utveckla hela barnet. (Granberg, 1999 s. 88) 

 
I skolverkets rapport Möte med dansen (1994) tar man upp att rytmen och rörelser är 
grundläggande för att använda kroppen som uttrycksmedel. Där lyfter man också fram vikten 
av att dansundervisning i skolan bör vara processinriktad, att man betonar utvecklandet av 
förmågan att uppleva och uttrycka sig i dans och inte att barnen ska lära sig olika turer och 
steg. Enligt skolverkets rapport är huvudsyftet med dansundervisning i skolan inte 
motorikträning eller koncentrationsövningar, utan att stimulera barns fantasi och lust att 
skapa.  
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Drama 
 
Bergholtz påpekar vikten av att ledaren måste vara lyhörd för känslor och stämningar som kan 
dyka upp vid dramalek. Att man måste veta när en improvisation måste avbrytas för att 
samtala om vad som hänt i leken eftersom det ofta uppstår starka känslor. Hägglund och 
Fredin (2001) tar också upp vikten av att barn måste känna sig trygga när man ska ha 
dramalek och att det är ledaren som har ansvaret för att skapa den tryggheten. Det är viktigt 
att man tar barnens rädslor och oro på allvar.  
 
Bergholtz (1991) säger att man bör utgå från barnens spontana lek och att det går att starta en 
dramagrupp med ovana barn. Då behöver man tänka på att ha korta pass och d v s alltid vara 
väl förberedd och alltid ha alternativa lekar i åtanke. Bergholtz menar att syftet med dramalek 
är att öva samarbete, inlevelse, koncentration, känsloutlevelse, motorik, avspänning, att känna 
tillit till den egna kroppen men också att ha roligt. 
 
Hägglund och Fredin (2001) framhåller att syftet med pedagogiskt drama är att locka fram 
och utveckla leklusten och även hur viktigt det är att alla som arbetar med barn bör vara 
medvetna om hur betydelsefull leken är för barn och deras utveckling.  Dorothy Heathcote 
(f.1926) menar att man kan väcka en djupare förståelse hos barn om de får prova på att leva 
sig in i olika situationer och problem. Det gäller vid både arbeten med litteratur som vid 
sociala frågor och Heathcote säger också att dramatisering kan öka lusten att lära sig mer om 
de situationer man provat på. (Heathcote refererad i Hägglund & Fredin, 2001) 
Det kan uppstå situationer då det är nödvändigt att få med alla barn i en övning och man 
måste tvinga dem att delta, men man kan inte tvinga dem att ha roligt. Om barn inte vill vara 
med i övningen kan felet ofta ligga i den egna planeringen. Sker det bara en gång är det ingen 
större fara, men om det upprepas gång på gång att samma barn inte vill vara med kan det vara 
ett tecken på att man måste agera och se över sina planeringar och variera upplägget lite 
grann.  
 
Erberth och Rasmusson (1996) menar att sagor kan vara en bra utgångspunkt när man arbetar 
med drama. Man kan dramatisera sagan och sedan diskutera innehållet. För att stimulera 
gruppens fantasi kan man tillsammans hitta på ett nytt slut på sagan eller helt enkelt hitta på 
nya sagor som man sen kan dramatisera. 
Sagor utvecklar barns fantasi och kan bearbetas på fler sätt än att man bara läser för barnen då 
det blir en passiv aktivitet och det sker en envägskommunikation. Man kan synliggöra sagan 
med hjälp av flanobilder, teater och dockteater. Man kan använda sig av tredimensionella 
figurer som till exempel dockor och djur, som flyttas i enlighet med sagan. Figurerna blir 
konkreta bilder för barnen som visualiserar sagans innehåll. Dessa figurer kan ligga i en 
sagopåse eller sagolåda. (Granberg, 1999).  Man kan på så sätt dramatisera sagan tillsammans 
med barnen. Granberg menar att det är viktigt att berättaren av sagan måste tycka om sagan 
och vara förtrogen med den för att kunna väcka intresse och engagera lyssnarna. Även 
Lindqvist (2002) lyfter fram att den viktigaste inspirationen till barns lekvärld är sagor och 
berättelser. För att kunna skapa lekvärldar behövs det ett handlingsförlopp som löper som en 
röd tråd genom leken. Den röda tråden kan känna igen från barnlitteratur med olika äventyr 
och hjältar. 
 
Erberth och Rasmusson (1996) säger att man tränas i att uttrycka sig på olika sätt och 
upptäcka och använda sina resurser genom drama. De påpekar att barnen lär sig samspela och 
samarbeta i grupp och de menar att genom att leva sig in i hur andra människor tänker och 
känner utvecklas förståelsen för sociala sammanhang. Erberth och Rasmusson säger att det 
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mest ursprungliga sättet att lära sig är att med egna ögon se hur något ser ut, höra hur något 
låter med de egna öronen, känna hur något känns, luktar och smakar. De tycker att det är fel 
att arbeta med teater och drama med barn om barnen inte ges utrymme till sin kreativitet och 
spontanitet. Det kreativa tänkandet är starkt kopplat till känslolivet och Erberth och 
Rasmusson säger att om dramaarbetet stannar vid bara övningar och lek befrämjas inte 
kreativiteten. De lyfter fram vikten av kommunikation när man arbetar med pedagogiskt 
drama. Om deltagarna inte vågar öppna sig och samspela med varandra skapas ingen 
skapande verksamhet. 
 
Erberth och Rasmusson (1996) menar att det är viktig att man som ledare vågar ta vara på 
barnens idéer, initiativförmåga och spontanitet, men också att det är viktigt att man vågar ta 
på sig ledarrollen. Som ledare kan man använda drama som en problemlösande metod och 
Erberth och Rasmusson säger att förskollärare och fritidspedagoger har kommit långt med det 
arbetet. Då spelar man upp rollspel med aktuella problem för barnen och barnen får sedan 
komma med lösningar på problemet. Då skapas det en dialog i gruppen och kommunikationen 
blir återigen viktigt. 
 
Dramaarbetet bygger på närvaro och engagemang (Erberth & Rasmusson, 1996, s.59) 
Författarna menar att drama är en naturlig del av det pedagogiska arbetet och en fördel är att 
drama påminner om barnens egna spontana lek och att läraren kan ta till sig av vad barnen 
leker vid dramaarbete. Det är processen och vägen till målet som är det viktiga, inte produkten 
och resultatet när man arbetar med barn och drama. Därför kan man som pedagog använda sig 
av barnens lek som inspiration och utgångspunkt vid planering av ett dramaarbete i förskolan.  
 
Gunilla Lindqvist (1996) beskriver ett gestaltande arbetssätt med olika lekteman som bygger 
på samband mellan barns lek och kulturens olika former. Temalek och den rekvisita som 
används inbjuder barn till lek efter föreställningarna som lärarna ger. Gestaltningarna bygger 
på lekens principer. Barn bearbetar verkligheten med hjälp av sin fantasi och lek och 
verkligheten kan då få en ny och spännande innebörd.  
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Lek 
 
I leken är allting möjligt och där får man möjlighet att med hjälp av inlevelse och fantasi att 
vara någon annan, men också utforska sitt eget jag.  Enligt Bergholz (1991) ger dramaleken 
nya perspektiv och tankar tack vare att man använder hela kroppen och alla sinnen för att 
kommunicera och utrycka sig. Leken har stor betydelse för barns utveckling och bearbetning 
av känslor och upplevelser (Hägglund & Fredin, 2001). Lindqvist (1996) definierar leken som 
ett dynamiskt möte mellan barns inre, känslor och tankar, och den yttre verkligheten. I leken 
skapas fiktiva situationer och handlingar gestaltas. Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2000) säger 
att drama kan vara något som uppstår ur barnens lek, men också ett medel för de vuxna i det 
förskolepedagogiska arbetet. 
Läroplanen för förskolan tillskriver leken stor betydelse för barns utveckling och lärande. 

 
 Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i 
förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och 
förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande 
och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och 
erfarenhet.(Utbildningsdepartementet, 1998 s. 9) 

 
Enligt Knutsdotter Olofsson (1996) är lek en mental inställning som förändrar meningen med 
det som sker. Vi kan gå in och ut ur leken och signalerar att vi leker med hjälp av kroppen, 
ansiktsuttryck, röstton och blickar. I leken är allt möjligt och lekvärlden och verkligheten har 
inga tydliga gränser mellan sig alla gånger. Leken kan definieras på många olika sätt. 
Ensamlek, bredvidlek, symbollek, rollek och regellek är bara några exempel. Knutsdotter 
Olofsson menar att man inte leker för att vinna eller vara bäst, man leker för att leka.  
 
Barn har lekt i alla tider och saknas leksaker så tillverkar barn egna. Barnens lek kan jämföras 
med en forskares forskning och experimenterande där man söker hitta ovanliga vägar och 
lösningar, hitta nya samband och dra nya slutsatser. Med hjälp av fantasin blir vekligheten 
begriplig genom bearbetning i leken. Leken kopplar ihop fantasi och verklighet.  
 
Leken är nödvändig för barns utveckling, motoriskt, intellektuellt, känslomässigt och socialt. 
(Granberg, 1999 s. 59)  
 
Vygotskij (1995) menade att barns lek ofta fungerar som ett eko av vad de har hört eller 
upplevt i sin omgivning, men de reproduceras inte som de var exakt i verkligheten. Leken är 
en kreativ bearbetning av de upplevda intryck som barn ständigt upplever. Barn skapar i leken 
en ny verklighet som motsvarar deras egna behov och intressen. 
 
Fröbel sa att leken är den viktigaste uttrycksformen för barn och att det är genom leken som 
barnet lär sig förstå sin omvärld. (Hägglund & Fredin, 2001) 
 

Lek är fantasi i handling, en fantasiprocess, där en verklig situation genom fantasin får en ny och 
annorlunda innebörd. Leken är ett dynamiskt möte mellan barnets inre (känslor och tankar) och den yttre 
verkligheten. (Lindqvist, 2002 s. 44) 

 
Enligt Granberg (1999) är leken grundläggande för all avancerad tankeverksamhet och att 
man därför måste respektera leken och ta den på allvar. Granberg anser att barn som leker inte 
bör störas och att små barn måste ges tid och utrymme för lek. Barn behöver tillgång till 
material som inspirerar och utvecklar leken, men också vuxna som kan delta och handleda i 
leken. Förmågan till lek är enligt Granberg något som måste tränas fram och att träningen 
börjar redan med att man leker vid skötbordet. De vuxna spelar stor roll för barns lek genom 



 9

att besjäla leksakerna genom att flytta på dem. De vuxna ska vara barnens bollplank och inte 
vara de som styr leken. Som vuxen måste man ha dörren öppen till sin egen fantasi och ta 
fram den. Vardagliga ting kan förvandlas i leken och som vuxen ska man visa för barnen att 
det är möjligt. Ett hopprep kan vara allt ifrån en mikrofon till en farlig orm. 
 
Granberg (2003) menar att leken är det som har störst betydelse för barns utveckling och 
lärande under förskoleåldern, men säger också att vi fortsätter att leka hela livet även om det 
då inte kallas för lek. Leken ger positiva känslor till alla människor, som förväntan, 
anspänning, förnöjelse och nyfikenhet.  
 

För små barn är lek både arbetssätt och kommunikation. I leken bearbetar och utforskar, prövar och testar 
de omgivningen och får på så sätt erfarenheter och insikter om verklighetens konstruktion och samband 
tillägnar sig kunskaper. Samtidigt ger de i leken uttryck för sina nya kunskaper och erfarenheter samt 
känslor och upplevelser. Leken kopplar samman fantasi och verklighet och bygger broar mellan den 
svårbegripliga verkligheten och de egna föreställningarna. Med fantasins hjälp blir verkligheten därmed 
mer begriplig. (Granberg, 2003 s. 18) 

 
Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2000) säger att leken är en del av barnens existens och att 
kroppen är en viktig del i utförandet av lek. När barn känner sig förtrogen med sin egen kropp 
blir lekens möjligheter oändliga. Om barn känner osäkerhet och har bristande 
kroppsmedvetenhet begränsas barnens lekvärld och lekmöjligheter. 
Barn leker för att leka, hur det ska gå planeras inte i förväg och vad som helst kan hända i 
leken. Leken är ett skapande och leken utvecklas hela tiden och leks vidare. Den har ingen 
fast form, tid eller rymd. Leken kan göra att man glömmer tid och rum och barn kan slukas 
upp totalt av sin lek här och nu. Leken består av kontraster, oväntade saker kan hända. Därför 
kan trygghet vara viktigt för att somliga barn ska våga ge sig hän åt leken. Det kan bli för 
spännande, men samtidigt är spänningen precis som fantasi och kreativitet en viktig 
ingrediens i leken. Jagtøien, Hansen ochAnnerstedt tar upp vikten av att läraren måste känna 
till de olika ingredienserna i barns lek och ge alla barn en känsla av att leka. I leken lär sig 
barn att lösa olika problem och oenigheter som ofta uppstår, likväl som att kroppens motorik, 
sinnets fantasi och samarbete tränas. 
 
Får man chansen att delta i barnens rollekar ska man ta den säger Hägglund och Fredin 
(2001). Då har man större möjlighet att få med de barn som har svårigheter med att leka. 
Genom ens egna kunskaper och erfarenheten kan man då berika barnens lek och hjälpa till att 
skapa bättre relationer i barngruppen. 
 
Sammanfattning och analys av litteratur 
 
Lagerlöf och Petterson (1994) menar att ordet dans ger olika associationer hos människor 
beroende på tidigare erfarenheter och därför kan dansundervisning te sig olika. Den typ av 
dansundervisning som jag tror är den som är vanligast förekommande i förskolan är den som 
Digerfelt (1990) beskriver som den experimenterande dansundervisningen och som har 
tonvikten på rörelse, sång- och danslekar. Där är målet inte en produkt eller en koreografi, 
men kunskap om dansens byggstenar har fortfarande en stor betydelse för att kunna undervisa 
i dans. 
 
Granberg (1994) visar på kopplingen mellan rytmik och lek. Genom rytmen ökar barnens 
kroppsliga medvetenhet och har stark koppling till såväl dans som lek. Rytmen finns i barnens 
lek och kan användas som ett verktyg för att utveckla både barnens kroppar och intellekt. 
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Enligt Hägglund och Fredin (2001) kan man med hjälp av drama öva samarbete, inlevelse, 
motorik, känsloutlevelse men framför allt locka fram och utveckla leken. Lek och drama är 
mycket lika i sin karaktär och därför tror jag att drama är ett bra verktyg att arbeta med i 
förskolan för att bearbeta olika ämnen och händelser som sker runtomkring barnen, dels i den 
direkta omgivningen, men också i samhället i stort. Jag tror att barn behöver bearbeta vad de 
är med om både i den egna leken, men också med hjälp av vuxna och då är drama ett 
passande forum. 
 
Leken spelar stor roll för barns bearbetning av känslor och upplevelser och börjar redan vid 
skötbordet. Vygotskij (1995) menade att leken ofta fungerar som ett eko av vad barn har hört 
eller upplevt i sin omgivning. I leken utvecklas barn kroppsligt och mentalt. Kreativiteten och 
fantasin får fritt flöde och i leken finns inga begränsningar. Leken bör tas på allvar, inte ses 
som ett tidsfördriv, för barn lär sig nya saker i leken, oavsett om leken är lärarledd eller fri. 
 
Jag upplever att dans, drama, rytm och lek på många sätt går in varandra, samtidigt som det 
går att särskilja och arbeta med dem på olika sätt med olika fokus. I och med att de går in i 
varandra måste de olika möjligheterna att använda dem som verktyg i arbetet med barn i 
förskolan vara oändliga. 
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Metod 
 
Urval 
 
Jag har intervjuat sex stycken förskollärare i en mindre stad i Västerbottens inland. Valet av 
ort kommer sig huvudsakligen av att jag är bosatt där, samt att det är där jag tänker vara 
yrkesverksam.  
 
Förskollärarna har alla varit kvinnor i åldrarna 30 till 50 år. Jag kände alla utom en av 
informanterna sen tidigare från det att jag varit och vikarierat på de olika förskolorna. Jag tog 
kontakt med förskollärarna via telefon, presenterade mitt ärende och frågade om de ville ställa 
upp på en intervju för min C-uppsats och samtliga tackade ja till att medverka i 
undersökningen. Det kändes tryggt att intervjua personer som jag kände sen tidigare och att 
jag på så sätt kunde slappna av vid intervjutillfällena. 
 
Förskolorna hör till olika partnerområden i stan och jag valde dessa för att få en så stor 
spridning som möjligt och på så sätt få en vidare inblick i hur man arbetar på olika förskolor i 
stan. Två av informanterna arbetade på samma avdelning och de två intervjuades efter deras 
egen förfrågan vid samma tillfälle. Det passade dem bäst att få göra intervjun samtidigt och 
båda två ville så gärna delta i undersökningen och därför blev det den lösningen.  
 
Jag hade innan jag påbörjade intervjuerna tagit del av forskningsetiska principer (Johansson & 
Svedner, 2004) och var därför medveten om vikten av att informera informanterna om 
anonymitet och att jag varken skulle namnge dem eller de förskolor som de arbetar vid. Vid 
intervjutillfällena gav jag därför ut denna information och alla informanterna blev på så vis 
införstådda och var tacksamma för det. Jag har valt att avkoda informanterna genom att ge var 
och en varsin bokstav, A till och med F, efter den ordning jag har intervjuat dem. En intervju 
tog cirka tjugo minuter och de resterande tog cirka 40 minuter. Den kortare intervjun var med 
den förskolläraren som jag inte träffat tidigare, vilket kan bero på att jag inte kände henne sen 
tidigare och blev lite nervös på grund av detta vid intervjutillfället. 
 
Datainsamlingsmetoder 
 
Jag har valt att genomföra min undersökning med hjälp av intervjuer. Jag kan då få mer 
djupgående svar från informanterna utan att påverka svaren för mycket. En svårighet är dock 
att formulera frågorna på ett sådant sätt att de inte blir ledande.  
 
För att få en bättre inblick i det område jag ville undersöka började jag med att gå igenom 
litteratur som behandlade ämnen dans och drama. På så sätt fick jag inspiration till 
frågeställningar att använda mig av vid intervjuerna. Litteraturen har bestått dels av tidigare 
kurslitteratur men också av litteratur som jag har hittat på biblioteket. Jag har också lånat 
vissa skrifter av min handledare. 
 
Efter den första intervjun kom jag tillsammans med min handledare fram till att några frågor 
borde skrivas om för att inte vara ledande och jag gjorde även ett tillägg med en fråga. Se 
bilaga. 
 
Intervjuerna har jag genomfört med hjälp av en liten bandspelare och jag har frågat 
informanterna om tillåtelse innan intervjuerna startat. Fördelen med att banda intervjun är att 
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jag fullständigt kan koncentrera mig på det informanten säger och att det blir ett bra flyt i 
konversationen. Man kan även utveckla tankar och frågor som dyker upp på plats utan att vara 
rädd att man ska glömma bort att skriva ner dem. 
Nackdelen är att det tar relativt mycket tid att sedan sitta och lyssna igenom hela intervjun och 
skriva ner allt som sades. 
 
Procedur   
 
Varje intervju har skett på informanternas arbetsplats och under deras planeringstid. Vid fyra 
intervjutillfällen fick jag och informanten sitta inne på avdelningarna och stänga in oss i något 
av avdelningens små rum. Vid de andra två tillfällena fanns det ett kontor för personalen att 
tillgå. 
 
Nackdelen med att sitta inne på avdelningen är att det är lätt hänt att bli avbruten av barn eller 
annan personal, men när så har skett har jag stängt av bandspelaren och väntat med att 
fortsätta intervjun tills jag och informanten blivit lämnade igen. Det blev vid intervju med 
informant C ett par stycken avbrott när några barn släckte lyset inne i det målarrum som jag 
och informanten satt. Under intervjun med A kom det vid två tillfällen in en personal och en 
gång ett barn som undrade över något. Vi blev också avbrutna av vaktmästaren en gång. 
 
Vid ett intervjutillfälle intervjuades två informanter samtidigt. Detta skedde efter deras egna 
önskemål då både ville och hade möjlighet att ställa upp på intervjun. Dessa två informanter 
ville läsa igenom mina frågor innan jag började banda intervjun. 
 
Efter de första tre intervjutillfällen satt jag samma eftermiddag eller nästföljande dag med att 
lyssna igenom intervjuerna och få ner på papper vad som sades. De två sista lyssnade jag 
igenom ett par dagar efter att intervjuerna genomförts. 
 
Databearbetning 
 
Jag har jämfört de svaren från de olika intervjuerna och ställt dem mot mina syften med 
undersökningen. Jag upptäckte vid sammanställningen att jag på intervjun med informanterna 
E och F glömt att ställa fråga nummer 5, men jag anser jag fick svar på den frågan ändå 
genom de andra intervjufrågorna.  
 
I analysen har jag jämfört mina svar till frågeställningarna mot den litteratur jag har med i 
litteraturgenomgången.  
 
Vid skrivandet av rapporten har jag utgått från Johansson och Svedners (2004) modell för hur 
man lägger upp arbetet vid en sådan här undersökning och hur den bör framställas. 
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Resultat 
 
På vilket sätt arbetar förskollärare på olika förskolor med dans och drama 
i undervisningen?  
 
Dans 
 
De flesta av informanterna ansåg att de inte arbetade med dans i någon större utsträckning. 
Alla tog upp att de ibland låter barnen dansa till cd-skivor eller rörelseband, anordnade discon 
och att man dansade ringdans vid högtider som jul och midsommar. Det var endast 
informanterna E och F som berättade att de ibland tog fram sjalar som barnen fick röra sig 
med. 
 
Informant A ansåg att dans inte är ett verktyg som hon använder sig av i verksamheten. För 
henne är det viktigt att kunna förmedla att det hon lär ut är roligt och personligen anser hon 
inte att dans är något som hon kan förmedla på rätt sätt. Hon menade att det var hennes eget 
bristande intresse för dans som gjorde att hon inte arbetar med dans i barngruppen. ”Att göra 
mjuka, svepande rörelser, det är inte jag. Vissa människor är mjuka och fina, jag är 
fyrkantig!”  

 
Informant B menade att hon under sin utbildning inte stötte på dans som ett verktyg. På 
hennes förskola hade en danspedagog varit på besök vid ett tillfälle med det var inget som 
ledde till fortsatt arbete med dans för personalen. 
 
Informant C sa direkt att de var dåliga på att arbeta med dans på hennes förskola. Hon sa att 
dans finns i barnens fria lek, men att de som personal inte har tillräckliga kunskaper för att 
utveckla det. Hon menade att personalen saknade kunskap om hur man arbetar med dans i 
förskolan. De hade arbetat med sång och musik, men också rörelse. Hon undrade var gränsen 
går mellan rörelse och dans och om det var själva ordet dans som gör att de tänker att de inte 
arbetar med det.  
 
Informant D berättade att hon själv har för lite kunskap om dans, men att de haft planer på att 
börja arbeta med sjalar och rörelse. 
 
De två sista informanterna, E och F som intervjuades vid samma tillfälle, arbetar ibland med 
sjalar, men oftast blir dansen något spontant och på barnens initiativ. De menade också att 
barnen gärna gick in på en annan avdelning och dansade då det där fanns ett rum där de kan 
stänga in sig och där belysningen var mer inbjudande till dans än på den egna avdelningen. 
 
Drama 
 
Alla informanterna menade att drama var något som de använde sig av kontinuerligt i 
undervisningen i förskolan. Alla nämnde att de tog hjälp av drama när de skulle bearbeta 
sagor med barnen. Informant B menade att drama för henne handlade om att uppleva 
sagoberättelser i olika former. Hon arbetade mycket med att läsa en saga och sedan leka den 
med barnen. Barnen blir tilldelade olika roller och de får olika uppdrag som de måste klara av 
under resans gång. Genom att ge barnen rollen bjuder man in dem till leken och är öppen för 
deras idéer om vad som kommer att hända. Hon hävdade att man kan använda drama i de 
flesta teman och att man bara behöver hitta den rätta infallsvinkeln. Vidare ansåg hon att 
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drama och lek var något som ligger nära barnen och att drama är ett språk som de kan förstå. 
Hon tyckte att det är viktigt att kunna berätta berättelsen utan att läsa innantill, att kunna titta 
på barnen och spela med rekvisitan under sagostunden. 
 
Enligt informant C så skedde drama i förskolan både planerat och spontant. Dramat i barnens 
fria lek är oplanerat, men att personalen måste kunna ”haka på” den leken och hjälpa dom att 
spinna vidare i sin lek så att den utvecklas. Hon pekar också på att när man arbetar med sagor 
så har man stora möjligheter att arbeta med drama. Då kan man bearbeta sagor som är lite 
skrämmande eller på något sätt svåra för barn att bearbeta på egen hand. När de bearbetar 
sagorna använder de sig av skapande, kommunikation och bild, men också av språklekar, rim 
och ramsor. På den här förskolan plockar man också fram dockteater, inte för att ge någon 
föreställning, utan för att leka sagan på ett annat sätt. 
 
Även informant D tar upp bild som en del av arbetet med sagor och drama. Barnen får rita 
eller måla sagan som de fått höra eller uppleva. De skulle börja med ett skuggprojekt efter jul 
med skuggsagor och bygga sagofigurer på pinnar att spela upp sagorna mot en upplyst duk. 
 
Informanterna E och F berättade att de jobbar mycket med sagopåsar med olika figurer i och 
flanosagor och att barnen får använda det materialet själva och leka med, eller spela upp för 
varandra. Informant E menade att det är en fördel om man som vuxen spelar upp ett drama för 
barnen så att de får ett begrepp om hur man kan göra. Informant F menar att de försöker se 
vad barnen fastnar för och sedan letar de efter de rätta elementen att för att hjälpa barnen att 
spinna vidare med. De berättar om en period då de arbetade med sagan Klas Klättermus och 
att det blev ett stort projekt innan de var färdiga. Då sydde de dräkter, målade, lyssnade och 
gjorde en föreställning för föräldrarna. De menar att när man ska dramatisera med små barn 
måste man arbeta med begrepp som barnen är bekanta med och som de kan identifiera sig 
med annars kan barnen uppleva det som svårt och då blir det plötsligt inte roligt längre. 
 
Informant A tog upp drama som ett verktyg att använda sig av för att lösa konflikter. Hon 
menade att man lättare kan få barnens uppmärksamhet genom att spela upp ett drama än att 
”tjata och gnälla” om vad som är rätt och fel. På så sätt kan man bearbeta ämnen i gruppen 
eftersom drama är så pass nära förknippat med leken och leken förstår barnen sig på enligt 
henne. Hon menar att barn bearbetar hela sitt liv genom lek och drama. Hon menade också att 
man dramatiserar med barnen när man går in i deras lek och interagerar i den.  
 
 
Varför har man valt att arbeta på just det viset med dans och drama och 
vad har man för mål med undervisningen? 
 
Dans nämndes aldrig som något mål av någon av informanterna och blev därför svårt att 
bearbeta under denna rubrik, men får stå med ändå eftersom det var en av frågeställningarna. 
 
Informant A menade att drama är ett bra sätt att fånga barnens intressen. Genom drama kan 
man bearbeta roliga och tråkiga saker. Hon menade att målen varierar beroende på vad det är 
man vill uppnå just nu och vad man arbetar med för tema. 
 
För informant B handlade det om att levandegöra en berättelse och stärka leken genom att 
utmana barnen att leka sagan. Då kan barnen inspireras till att använda sig av berättelsen i 
leken eller komma på egna berättelser att leka. 
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Även informant C använder sig av drama för att ge barnen inspiration till den fria leken. Hon 
menar att barnens lek idag påverkas av tv, tv-spel, datorer och hon vill att de ska bli 
inspirerade av sagan också, som en motvikt eller komplement till de andra faktorerna från 
barnens omgivning. Hon påpekar att de arbetar med drama utifrån deras lokala arbetsplan och 
delar upp barnen i mognads eller åldersgrupper när de arbetar med sagor och drama. Ett av 
deras mål är att höja barnens självkänsla genom att agera i drama. Informant C tror att drama 
är ett extra bra sätt att lyfta fram de barn som är blyga och inte riktigt ge sig hän åt leken, att 
vara någon annan. Hon tror att många barns tro på sig själva blir större när man arbetar med 
drama. 
 
Informant D tar även hon upp att de arbetar med drama för öka självkänslan och 
självförtroendet hos barn. Att de ska våga stå i centrum och få känna att ingen skrattar åt dem. 
 
Informanterna E och F säger att det är mycket barnen som styr över vad de ska jobba med. De 
försöker tillgodose varje barns intresse och möta barnen där de befinner sig just nu 
 
 
Vad finns det för svårigheter med att arbeta med dans och drama i 
förskolan? 
 
Ingen av informanterna upplevde några svårigheter med att arbeta med dans och därför 
kommer jag inte att gå djupare in på det.  
 
Informant A menade att svårigheten för henne med att arbeta med dans är hennes eget 
bristande intresse och därför kan hon inte förmedla till barnen att det är något roligt och 
spännande. 
 
Informant B menar att svårigheterna kan vara att man gör det svårare än det behöver vara. 
Gruppens sammansättning kan också bidra till komplikationer. Om gruppen är för stor eller 
spridd i ålder så kan det vara svårt att hitta en lämplig nivå. Hon säger att en 5-åring kan åka 
iväg på en ”resa” en längre stund än en 3-åring som kanske bara orkar med kortare strapatser. 
När det gäller dansen menar informant B att hon inte har så mycket kunskap, tips eller idéer 
på hur man kan göra det enkelt. Hon tycker däremot att dans verkar vara ett bra uttryckssätt 
för barn. 
 
Informant C ser inga svårigheter med att arbeta med drama, det är den egna fantasin som 
sätter begränsningar och om man inte vågar dramatisera och bjuda på sig själv kan det bli 
svårt. Om dans säger hon att svårigheten är att hon har för lite kunskap om ämnet för att 
känna sig bekväm i att arbeta med det som ett verktyg i verksamheten.   
 
Även informant D säger att den bristande kunskapen i dans gör det svårt att arbeta med det. 
På hennes förskola har man haft planer på att få in upplevelsedans och arbeta med sjalar, men 
hon upplevde det som besvärligt att få fram sjalar och sa att det också kunde bero på lathet 
och att hon inte prioriterade dans. 
 
Informanterna E och F menar också att personalens egna begränsningar kan skapa svårigheter 
när man arbetar med dans och drama. De menar att man tror att saker och ting ska vara 
svårare än vad de är. Man måste tänka enklare, det måste inte vara så avancerat för att det ska 
bli bra, säger de. 
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Sammanfattning och analys av resultat 
 
Resultatet visade att alla informanterna på olika sätt använde sig av drama som ett verktyg i 
sitt arbete med barn i förskolan. Genomgående användes drama för att inspirera och utveckla 
barnens egen lek. 
 
Dans förekom nästan inte alls på informanternas förskolor. Den sorts dans som förekom var 
olika typer av disco när barnen själva tog initiativ till att vilja dansa. Alla informanterna ansåg 
att de har för lite kunskap om hur man lär ut och arbetar med dans i förskolan. 
 
Jag tror att det breda användandet av drama hos informanterna beror på att det var något de 
fick arbeta mycket med under sina utbildningar. Dans var nog inte ett verktyg de fick lära sig 
att använda, eller ens prova på under utbildningen och att informanterna därför drar sig för att 
arbeta med det i förskolan. 
 
Genom att försöka konkretisera begreppet dans i lärarutbildningen och fortbildningar för 
förskollärare kan nog associationerna till dans hos förskollärare förändras och bidra till att fler 
ser dans som ett verktyg att arbeta med. Jag tror att det behövs en diskussion inom förskolan 
vad dans egentligen är och vad dansen kan bidra till i barns lärande och utveckling. Om den 
diskussionen finns tror jag att synen på dans som ett pedagogiskt verktyg kan ändras och att 
det på så sätt kan bidra till ett mer medvetet och uttalat arbete med dans. 
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Diskussion 
 
Dans 
 
Undersökningen skedde i form av intervjuer med förskolelärare på olika förskolor. Jag kände 
alla informanterna utom en sen tidigare vilket kändes tryggt vid intervjutillfällena, men kan ha 
gjort att jag blev för bekväm och hemma. Jag menar att relationen intervjuare och informant 
inte blev fullt så markerad vid de intervjuerna där jag kände informanterna och vid den då jag 
inte kände informanten. Eftersom att jag hade läst litteraturen före uppsatsens påbörjande och 
visste att dans gav olika associationer till människor såg jag det som en stor fördel att göra 
undersökningen i intervjuform eftersom att man då har möjligheten att förtydliga 
frågeställningarna och få tydligare svar än vid en enkätundersökning. Eftersom begreppet 
dans ger olika associationer ställer det nästan krav på att man gör en kvalitativ undersökning.  
En nackdel med att göra intervjuerna på informanternas arbetsplats var risken att bli avbruten 
under intervjun av passerande barn eller personal. En stor fördel vid intervjuerna var då att 
använda sig av en bandspelare då jag lätt kunde pausa vid ett eventuellt avbrott. 
 
Undersökningen visar att alla förskollärarna som deltagit i undersökningen på något sätt 
arbetar med drama i verksamheten. I huvudsak kopplas dramaarbetet till bearbetning av sagor 
för att utveckla och stimulera barns lek och fantasi. Dans å andra sidan var något som de 
flesta inte ansåg sig arbeta med i förskolan, annat än då det skedde spontant på barnens 
förfrågan om disco eller rörelseband.  
 
Något som liknar det Digerfelt (1990) kallar för barndans verkar inte vara något som 
förskollärarna i undersökningen använder sig av som ett verktyg i förskolan. På alla 
förskolorna arbetar man visserligen med rörelse och barnen får ibland lyssna på cd-skivor 
med musik och börjar då spontant att dansa. Ingen av de intervjuade hade planerade tillfällen 
med dans, men två av dem tog emellanåt fram sjalar som barnen fick röra sig med. Sjöstedt 
Edelholm och Wigert (1994) menade att man som lärare i dans måste ha goda kunskaper om 
dansens byggstenar. Rörelse och dans är så nära kopplade till varandra, men ordet dans kan 
nog vara ganska laddat för många människor. Alla informanterna menade att svårigheten med 
att arbeta med dans är att de upplever att de inte vet hur man ska göra. De känner inte till 
byggstenarna och har inte stött på barndans i någon vidare utsträckning tidigare. Tre av 
förskollärarna kom inte ihåg att de fick prova dans under sin utbildning, det var i huvudsak 
drama som de fick lära sig att arbeta med. Informant A menade att hon personligen inte har 
något intresse av dans och att hon därför väljer bort det från sin undervisning.  
 
Lagerlöf och Pettersson (1994) menar att ordet dans ger olika associationer för alla 
människor, beroende på vilken sorts dans man har stött på i sitt liv. Jag tror att det kan vara så 
att de intervjuade förskollärarna under sin utbildning inte stötte på barndans som ett verktyg 
att använda sig av och därför inte tänker i de banorna. Jag fick uppfattningen att 
informanterna hade en bild av dans som innebär att man måste lära ut olika steg och turer. Det 
verkar vara så att förskollärarna anser att det inte är något man vanligtvis håller på med på 
förskolan, att det kommer under skoltiden. Dans på förskolorna är mestadels de traditionella 
ringdanserna som vi har i Sverige och som dansas vid speciella tillfällen. Jag undrar varför 
dans tvunget måste ske vid speciella tillfällen? Dans borde ses som något lustfyllt och 
givande, inte något som man gör bara för att föra vidare traditioner. Läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 1998) tar visserligen upp att man ska lära barnen våra traditioner, 
men jag menar att dansen är så mycket mer än tradition, åtminstone så som jag har lärt mig 
under utbildningen. Dans kan användas för att lära sig begrepp och annan kunskap och befästa 
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det med en kroppslig och sinnlig upplevelse som man inte kan få genom att sitta stilla vid en 
bänk.  
 
Jag tycker att det är fascinerande hur lite förskollärarna ändå arbetar med dans, samtidig som 
jag ställer mig mycket undrande till detta faktum. Jag vill dock inte låta mig nedslås och tro 
att användandet av dans är så lågt som resultatet påvisar. Eftersom att associationerna till dans 
är så olika använder man nog det som ett verktyg utan att associera det till dans, man ser det 
med som sång- och rörelseövningar. Jag tror nog att det förekommer mer än vad jag har fått 
fram i min undersökning. Ordet dans verkar vara så pass laddat och om jag hade valt att 
använda mig av ord som rörelse, danslek eller rörelselek hade nog resultatet sett annorlunda 
ut. Jag vet att på många förskolor har man vad man kallar gympa, men de övningar som man 
utför på gympan kan kopplas till dans i allra högsta grad. Jag tror att min undersökning kunde 
ha gett ett annat resultat om jag tagit med begrepp som rumsuppfattning, koordination, estetik 
och kroppsuppfattning. Dans innehåller bevisligen så många olika faktorer och aspekter, men 
blir ibland fråntagen sitt syfte på grund av att man benämner det dans. Det beror nog mycket 
på ens tidigare erfarenheter och upplevelser av dans. Jag har haft så många bra och fina 
upplevelser av dans och drama under min utbildning och jag tycker att det är synd att vi har så 
många fina och kreativa förskollärare i den här staden som gått miste om de upplevelserna. 
Att de måste känna att de inte kan använda dans som ett verktyg då det kan komma så mycket 
bra ur det, framför allt för barnen. Jag tror att förskollärarna skulle behöva en dans-kickoff 
med en danspedagog som ger dem inspiration och tips på hur man med enkla medel och 
fantasi kan använda dans i förskolan, oavsett tidigare erfarenhet. 
 
Den här undersökningen skulle kunna leda till fördjupningar i om det finns några skillnader i 
barns lärande beroende på om de får utöva dans i förskolan eller inte, eller kanske i hur 
förskollärare som inte använder sig av dans som ett verktyg upplever dans efter en 
fortbildning i dans med barn. Om deras syn på dans med barn i förskolan har ändrats och i så 
fall på vilket sätt och varför. 
 
Jag vill arbeta med både dans och drama nu när jag kommer ut och ska jobba. Jag har 
visserligen ingen lång dansutbildning, men jag vill ge barnen en chans att få uppleva den 
glädje och kreativitet som jag själv har fått göra. Jag tänker göra mitt bästa, det är bara tråkigt 
att jag inte har någon kollega som brinner för det på samma sätt som jag gör just nu, men om 
jag börjar så kanske andra hakar på och dansen får en större plats i verksamheten. 
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Drama 
 
Drama däremot är något som förskollärarna verkar använda sig flitigt utav. Det sker oftast i 
samband med bearbetning av sagor och berättelser i form av rollspel, sagopåsar och 
flanosagor. Erberth och Rasmusson (1996) säger att sagor är en bra utgångspunkt för att 
arbeta med drama, att man kan dramatisera sagan och sedan prata om innehållet med barnen 
för att höra hur de uppfattat sagan.  
En av förskollärarna tog upp att hon brukar använda drama som ett verktyg för att kunna lösa 
konflikter på förskolan och även detta är något som Erberth och Rasmusson tar upp. Då 
utmanar man barnen att själva tänka ut hur man kan lösa en konflikt eller ett problem. Jag tror 
att flera förskollärare använder sig av drama vid konflikthantering, men det är nog inte det 
första man tänker på när man ska förklara hur man arbetar med drama. 
 

Alla som arbetar i förskolan skall stimulera barn barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter 
samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. (Utbildningsdepartementet, 1998 s. 11)  

 
Jag tycker att det är bra att förskollärarna på de olika förskolorna har hittat många olika sätt 
att arbeta med drama och att drama inte behöver betyda att man spelar teater. Efter att ha 
intervjuat och läst litteratur har jag blivit tillfreds av att lära mig att det finns mycket man kan 
uppnå med att arbeta med drama och genom att använda det som ett pedagogiskt verktyg i 
förskolan. Det finns många olika övningar som är gruppstärkande, man kan genom dramat 
bearbeta otäcka eller bara nya saker i barnens omgivning. Genom drama kan man utmana och 
utveckla barns lek och språk. 
Informant A menade att drama är ett bra verktyg då man kan bearbeta så många olika saker 
genom att dramatisera. Alla förskollärarna menade att de arbetade med drama för att utveckla 
och utmana barnens egen lek. Hägglund och Fredin (2001) menar att syftet med pedagogiskt 
drama är just att locka fram och utveckla leklusten hos barn. 
 
Informanterna menade att de arbetade med drama för att öka barnens självförtroende och 
självkänsla samt att ge dem en upplevelse som kan hjälpa till att utveckla leken. Ingen av dem 
nämnde den motoriska utvecklingen som Bergholtz (1991) tar upp eller bearbetningen av 
känslor och upplevelser som Hägglund och Fredin beskiver. Ett av målen i Lpfö 98 
(Utbildningsdepartementet, 1998) är att barn ska få utveckla sin motorik, kroppsuppfattning 
och koordination och jag blev förvånad över att ingen av informanterna nämnde någon av 
dessa faktorer som jag anser är viktiga för barnens utveckling då så mycket hänger samman 
med dem. Den sociala biten men också den språkliga är två moment som kan påverkas och 
utvecklas positiv genom att man arbetar med både dans och drama i förskolan. 
 
Lagerlöf och Pettersson (1994) menar att dansen kan användas som ett uttrycksmedel för 
känslor, men de här förskollärarna verkar inte använda dans över huvudtaget. Kan det vara så 
att förskollärarna inte vågar leva ut sina känslor i form av dans på grund av sina tidigare 
upplevelser och förutfattade meningar om dans?  
 
Endast en av förskollärarna menade att rekvisitan kan vara ett problem när man ska arbeta 
med dans, men jag tror att även hennes intresse för dans i förskolan var relativt svagt. Jag tror 
att om dessa förskollärare fick en prova på dag med barndans skulle det nog bli en del av 
verksamheten på ett helt annat sätt än det är idag. 
 
Drama var det ingen av informanterna som såg några som helst svårigheter med att arbeta 
med. Den enda begränsningen är den egna fantasin. Jag fick intrycket av att drama har varit 
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relativt stor del av metodiken när de gick utbildningen och eftersom samtliga arbetat en längre 
tid har de kunnat samla på sig övningar och sagor att arbeta med där man kan använda sig av 
just drama. Jag tror att tidigare erfarenheter av drama gör att det blir lättare att använda sig av 
drama som ett pedagogiskt verktyg. 
 
Kanske arbetar förskollärarna med dans, men under ett annat namn? Granberg (1994) tar upp 
att det finns många olika benämningar på dans och rörelse. Det finns danslek, rörelselek, 
musiklek och gymnastik m.fl. Övningarna kan ofta påminna om varandra, men ordet dans är 
förmodligen så prestationsladdat att många väljer att använda ett annat ord för det i den 
pedagogiska verksamheten 
 
Jag tycker att det framkom med tydlighet att förskollärarna på de olika förskolorna i stor 
utsträckning arbetar med drama som ett pedagogiskt verktyg. Jag fick insyn i på vilket sätt de 
använder drama, framför allt vid bearbetning av sagor och berättelser. Det är för mig tydligt 
att drama har i den gamla förskollärarutbildningen spelat en stor roll då alla de intervjuade 
använder drama i så pass stor utsträckning som de gör. Jag blev lite förvånad över hur deras 
resonemang ändå skiljer sig så pass från det jag läst i litteraturen. Det kan med stor 
sannolikhet bero på hur jag ställde frågorna och intervjuernas upplägg. Jag har i teoridelen 
tagit med rubriken rytm, då jag upptäckte att rytm och dans tillskrivs olika funktioner, något 
som jag inte var medveten om sen tidigare. I min föreställningsvärld var det samma sak.  
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Bilaga 
 
Intervjufrågor 
 
1. Vad tänker du när jag säger dans och drama i förskolan? 

 
2. På vilket sätt arbetar ni med dans och drama i undervisningen? 

 
3. Vad har ni för utgångspunkt när ni arbetar med dans och drama? 

 
4. Varför arbetar ni på just det här sättet? 

 
5. Vad är målet med aktiviteterna? 

 
6. Hur upplever ni barnens respons och reaktioner på aktiviteterna? 

 
7. Vad upplever ni för möjligheter och svårigheter med att arbeta med dans och drama i 
undervisningen? 
 
8. Om dans är något avvikande, varför arbetar ni inte med det? 

 
9. Vad skulle krävas för att ni skulle använda dans som ett verktyg i verksamheten? 

 
10. Hur fångar man in alla barnen i aktiviteterna? 


